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 مدارک و سوابق مدیریتی 

 دکترای حقوق از پردیس علوم فنون بوعلی-1

 لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد الهیجان-2

 )فوق لیسانس( مدیریت کسب و کار از مؤسسه آموزش عالی علوم فنون تهران MBAدارنده مدرک -3

 هرانی فنون ت)دکترا( مدیریت عالی کسب و کار از مؤسسه آموزش عال DBAدارنده مدرک تحصیل -4

 مدیر عامل هلدینگ بازرگانی تانا-5

 انوش سازهرئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی بر-6

 رئیس هیئت مدیره شرکت آریا صعود تابان-7

 ئت مدیره صنایع بتونی گسترش بتنمدیرعامل و رئیس هی-8

 ر صحرامدیر عامل شرکت بازرگانی امیران گست-9

 نعضو اصلی مجمع مدیران دانش بنیا-10

 عضو باشگاه نوابغ مدیریت ایران-11

 عضو انجمن کیفیت و بهره وری کشور -12

 عضو بنیاد چهره های ماندگار کشور-13

 ر در کشور های اسالمیعضو سازمان بین المللی کا-14

 2018(IAFعضو انجمن بین امللی اعتبار سنجی )-15

 عضو اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری کیش -16

 علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایرانعضو هیئت  -17

 2017اروپایی توسعه مدیریتی  دیپلم افتخار از بنیاد -18

 ارنده گواهینامه تعالی سازمانی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایراند -19

 ارنده گواهینامه عالی مدیریت از مرکز آموزش و مدیریت جزیره کیشد -20

 شایسته ملی از کنفدراسیون برند ایرانیدارنده گواهینامه برند  -21

 2018( MBA)مدیریت ارشدTUVمللی دارنده گواهینامه استاندارد بین ال -22

 2018ارنده گواهینامه کارآفرینی از سازمان بین المللی کار در کشورهای اسالمی د -23

 



 

 

 

 

 2014ارنده گواهینامه مشتری مداری از بنیاد ارزیابی و کیفیت خاورمیانه د -24

 LGP 2017 کادمیدارنده گواهی برتری در مدیریت از آ -25

 2018ارنده گواهینامه رهبری مدیریت سازمانی از انجمن بین المللی اعتبار سنجی د -26

 ارنده گواهینامه نام نیک برند از کنفدراسیون برند ایرانید -27

 96هره های ماندگار صنعت و تجارت در سالچدارنده نشان -28

 2014(  QAMه گواهینامه ایمن سازی و استاندارد سازی ساختمان از )دارند-29

 2014(icsارنده گواهینامه بین المللی کیفی مدیران و توجیه مشتریان از )د -30

 از توف نورد آلمان  ISO-9001-2008دارنده  -31

 TUV 2018از  ISO-9001-2012دارنده  -32

 TUV 2018از  ISO-22301-2012دارنده  -33

 95دریافت تندیس یکصد برند ارزش آفرین در سال  -34

 92ریافت تندیس کنگره ملی نشان عالی بزرگان مشتری مداری در سال د -35

 96در سال   دریافت تندیس یکصد مدیر شایسته ملی-36

 2018نس علمی مدیریت کسب کار درسال دریافت تندیس کنفرا-37

 96دریافت تندیس نوبل مدیریت در سال -38

 96دریافت تندیس چهره ماندگار صنعت و تجارت در سال -39

 99دریافت تندیس اخالق اجتماعی سال -40

 99فت تندیس اجالس تجلیل از برندهای شایسته ملی سال دریا -41

 1400 آبان 18 نوآوری و کیفیت در پیشرو واحدهای از تقدیر دریافت تندیس و لوح تقدیر اجالس -42

 1400تقدیر کنگره سراسری همت پایدار، مدیر ماندگار آذر دریافت تندیس و لوح  -43

  1400دریافت تندیس و لوح تقدیر اجالس جامع مدیران ماندگار عرصه صنعت، معدن، تجارت اسفند ماه سال  -44

 1401 مرداد 5اجالس جامع مدیران شایسته سال  دریافت تندیس و لوح تقدیر -45

 


